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1. A szabályzat célja 
 
Jelen Szabályzat célja, hogy a Weyland-Yutani Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza Adatkezelőnél vezetett 
nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, 
nyilvánosságra hozatalát. Ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve megalkotja a jelen szabályzatot. 
A Weyland-Yutani Kft. elkötelezi magát az előfizetők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a 
vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az előfizetők számára garantált biztonságos 
internetezési lehetőségek megteremtéséhez. 
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 
szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

Érintett 
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes 
személy; 
 
Személyes adat 
Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 
 
 Hozzájárulás 
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel 
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 
kezeléséhez; 
 
Tiltakozás  
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a 
kezelt adatok törlését kéri; 
 
Adatkezelő  
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely  önállóan vagy 
másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
Adatkezelés 
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen 
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
Adatfeldolgozó 
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel 
kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását 
végzi; 
 
Adatfeldolgozás  
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához 
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

 
Harmadik személy 
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
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Adattovábbítás 
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
Nyilvántartás 
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
Adattörlés  
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
Adatmegjelölés 
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
 
Adatzárolás 
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;  
 
Adatmegsemmisítés 
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
 

3. Az adatkezelés elvei 
 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 
helyreállításhoz szükségesek.  
 
Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel 
szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 
azonosítani. 

Személyes adat Kft-nél akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás 

alapján jelen szabályzat elrendeli. 

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy 

kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. 

 

3.1. Előzetes tájékoztatás 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az 

érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, 

így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 

adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 

jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

3.2.  Célhoz kötöttség elve 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése 
tisztességesen és törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön 
sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a 
cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
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3.3. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat szolgáltató az adatkezelés minden 

fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített 

rendelkezések az irányadóak:  

 
- Az információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.;  
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 92. §-a és XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;  
- Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet;  
- Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. 
(XII. 13.) Korm. rendelet. 

A Kft-n kívüli adattovábbítás és a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók csak össze, ha: 

 az érintett ehhez hozzájárult, 

 ezt jogszabály megengedi, 
 
és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, 

és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az 

adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában 

 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 

 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

3.4. Adatvédelmi nyilvántartás 

 
A nyilvántartás célja, hogy a polgárok megismerjék, milyen adatkezelő, milyen adatkezeléseket végez. 

A nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti. 

Az adatvédelmi nyilvántartás hatósági nyilvántartásnak minősül. Addig nem kezdhető meg az adatkezelés, míg azt a 

Hatóság nyilvántartásba nem veszi. 

Minden eltérő célú adatkezelést önállóan be kell jelenteni. 

Az Adatkezelő köteles bejelenteni nyilvántartásba vétel végett a Hatóságnak:  

- adatkezelés célját 

- jogalapját 
- érintettek körét 
- érintettekre vonatkozó adatok leírását 
- adatok forrását 
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- adatok kezelésének időtartamát 
- továbbított adatokat, azok célját jogalapját,  fajtáját, címzettjét 
- adatkezelő feldolgozó megnevezését, azok helyét, tevékenységét 
- alkalmazott technológia jellegét 
- adatvédelmi felelős elérhetőségét. 

 

A nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap a bejelentés. Ezen nyilvántartási számot az adatok minden 

továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadáskor fel kell tüntetni. 

 

4. Adatbiztonság követelménye 

 
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési 
intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt 
adatállományok tekintetében.  
Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő 
felkészítéséről.  
 
Elektronikus adatkezelések 
A szolgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztonságát szolgálja, ha a belépési 
jelszót az előfizetők időről időre megváltoztatják. Amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy a jelszó idegen harmadik  személyek 
tudomására juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell változtatni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az e -mail-ek 
illetéktelen harmadik személyek számára hozzáférhetővé válnak, illetve, hogy a hálózathoz történő csatlakozás nem jár 
eredménnyel. Ez utóbbi jelenséget ugyanis az is eredményezheti, hogy illetéktelen harmadik személy már bejelentkezett az 
illegálisan tudomására jutott jelszó és belépési azonosító felhasználásával és az előfizető nevében, az előfizető költségére 
használja a szolgáltatást.  
A jelszó megváltoztatására – minden költség nélkül – a http://www.pecs-mikro.hu weboldalakon nyílik lehetőség. A jelszó 
megváltoztatásával kapcsolatos további információk az előbbiekben hivatkozott internetes oldalakon találhatóak. A jelszó 
illetéktelen harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét hálózati vírus is eredményezheti. Léteznek ugyanis 
olyan vírusok, amelyek nem törölnek adatokat, ellenben ismeretlen címzettek részére továbbítják az előfizetői jelszavakat. A 
vírusok e-mail-hez csatolt programfileokban is eljuthatnak az előfizetőkhöz. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy 
minden olyan programfile, amely például e-mail-ben ismeretlen címről érkezik az előfizetőhöz, törlésre kerüljön, a 
dokumentum megnyitása nélkül.  
A szolgáltató a vírusok kiszűrése érdekében ingyenesen letölthető vírusirtó program telepítését javasolja az előfizetők 
számára.  
A szolgáltató az előfizető kérése és igénye esetén a fentebbiekben nem említett, a szolgáltatás igénybevételével továbbított 

küldemények titkosságának és a személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében egyéb létező megoldásokról és 

lehetséges szolgáltatásokról is tájékoztatást nyújt, valamint megad minden szükséges információt és segítséget az előfizetők 

által önállóan végrehajtandó intézkedések maradéktalan teljesülése érdekében. 

Papír alapú adatkezelések 

Ezen adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani: 

- Tűz- és vagyonvédelem: Az iratokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben kell 
tárolni. 

- Hozzáférés védelem: A kezelt iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, valamint azok vezetői 
férhetnek hozzá. 

- Archiválás: A Kft-nél a számítógépes adatokat …. naponta kell menteni, archiválni. 
A manuálisan kezelt iratokat az Iratkezelési és Selejtezési Szabályzatnak megfelelően kell irattárba helyezni. 
Az irattárnak jól zárhatónak, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben kell lennie 
 

5. Adatkezelési folyamatok 
 

5.1. Szolgáltatói szerződésből eredő adatkezelés 
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Az előfizetők személyes adatainak kezelésére a szolgáltató két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez az 
előfizető az előfizetői jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelésé t 
törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és az előfizetők személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások 
kizárólag a természetes személy előfizetőkre, és így a magát egyéni előfizetőnek deklaráló természetes személyre is 
vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, 
ennek ellenére az ÁSZF jelen 4. számú melléklete a nem természetes előfizetőkkel kapcsolatban is tartalmaz adatvédelmi 
és adatkezelési szabályokat. A szolgáltató, illetve a szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett 
adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található előfizetői adatokra terjed ki. A táblázatban található “előfizető 
hozzájárulása” típusú jogcím csak a jogszabály által előírt adatkezeléshez képest felmerülő jogcímbeli különbségre utal; az 
előfizető ebben az esetben is köteles megadni az érintett személyes adatát ahhoz, hogy a szolgáltató a szerződéses 
ajánlatát megtehesse, illetve, hogy szerződésszerűen teljesíthessen: 
 
 
 
 
 
 
 

Adat megnevezése Az adatkezelés jogcíme 

 
 

Az adatkezelés célja/időtartama 
 
 

az előfizető neve (cégszerű megnevezése) címe 
(lakóhely, tartózkodási hely, székhely)  
 

2003. évi C. törvény 129. § (6) 
bekezdés b) pont 
 

az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése, a 
szerződésszerű teljesítés érdekében  
/a szerződés megszűnéséig.  

a természetes személy előfizető leánykori neve, 
anyja neve, születési helye és ideje  
 

2003. évi C. törvény 129. § (6) 
bekezdés  
c) pont  

az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés  
figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés érdekében 
/a szerződés megszűnéséig  

 
a korlátozottan cselekvőképes természetes  
személy előfizető, utólag fizetett díjú 

szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői 

szerződéseinek esetén a törvényes képviselő 

neve, lakóhelye (tartózkodási helye), leánykori 

neve, anyja neve, születési helye és ideje is;  

 
2003. évi C. törvény 129. § (7) 
bekezdés  
 

 
az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés  
figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés érdekében  
/a szerződés megszűnéséig  

az előfizető számlázási címe (amennyiben  
eltér a lakhelytől/tartózkodási helytől),  

az előfizető hozzájárulása  
 

az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve a 
hírközlési szolgáltatás  
elérhetővé tétele, valamint az előfizetői 
szerződés figyelemmel  
kísérése/a szerződés megszűnéséig  

az előfizető személyi igazolvány száma  az előfizető hozzájárulása  az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
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  kiszámlázása és beszedése, illetve a 
hírközlési szolgáltatás  
elérhetővé tétele, valamint az előfizetői 
szerződés figyelemmel  
kísérése/a szerződés megszűnéséig  

az előfizetői hozzáférési pont létesítési címe  
(amennyiben eltér a lakhelytől/tartózkodási  
vagy a székhelytől)  

 

az előfizető hozzájárulása  
 

a szolgáltatás elérhetővé tétele az 
előfizetői szerződés figyelemmel  
kísérése a szerződésszerű teljesítés 
érdekében, hibaelhárítás,  
karbantartás/a szerződés 

megszűnéséig  

előfizető e-mail címe(i)  
 

az előfizető hozzájárulása  
 

a szolgáltatás elérhetővé tétele, az 
előfizetői szerződés teljesítésének  
az elősegítésére irányuló 
együttműködés, illetve az  
előfizetői szerződés szerződésszerű 
teljesítése érdekében történő  
figyelemmel kísérése / a szerződés 

megszűnéséig  

 
 
 
kapcsolattartó személy neve és telefonszáma  
 

 

 

 

 
 
 
az előfizető hozzájárulása*  
 

 
 
 
az előfizetői szerződés teljesítésének 
az elősegítésére irányuló  
együttműködés, illetve az előfizetői 
szerződés figyelemmel  
kísérése a szerződésszerű teljesítés 
érdekében / a szerződés  
megszűnéséig  

nem természetes személy előfizető neve és  
telefonszáma  

 

 

 

a kapcsolattartó személy hozzájárulása  
 

az előfizetői szerződés teljesítésének 
az elősegítésére esetén  
a kapcsolattartó személy irányuló 
együttműködés, illetve az  
előfizetői szerződés figyelemmel 

kísérése a szerződésszerű  

az előfizető aláírása írásbeli szerződés esetén  
 

az előfizető hozzájárulása  
 

az előfizetői szerződés érvényessége 
alatt tett előfizetői nyilatkozatok,  
illetve jogcselekmények 
érvényességének az ellenőrzése  
/ a szerződés megszűnéséig  

az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges  
távbeszélő állomás száma vagy a szolgáltatás  
azonosítója  

2003. évi C. törvény 157. §  
(2) bekezdés b) pont  

a szolgáltatás elérhetővé tétele, az 
előfizetői szerződés alapján  
igénybevett szolgáltatások díjának 
kiszámlázása és beszedése,  
illetve az előfizetői szerződés 

figyelemmel kísérése a szerződés 

teljesítése érdekében /a szerződésből 
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eredő igények elévüléséig (1 év)  

az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges  
távbeszélő állomás típusa illetve jellege  
(analóg/ISDN/helyhez kötött alkalmazású  
GSM alapú, illetve ikerállomás/fővonal)  

2003. évi C. törvény 157. §  
(2) bekezdés c) pont  

a szolgáltatás elérhetővé tétele, az 
előfizetői szerződés alapján  
igénybevett szolgáltatások díjának 
kiszámlázása és beszedése,  
illetve az előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése  
a szerződésszerű teljesítés érdekében 
/a szerződésből eredő  
igények elévüléséig (1 év)  

az elszámolási időszakban elszámolható összes  
egység száma  

2003. évi C. törvény 157. §  
(2) bekezdés d) pont  

az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés  
figyelemmel kísérése / a szerződésből 
eredő igények elévüléséig (1év) 
 

a forgalom vagy egyéb szolgáltatás típusa  
 

2003. évi C. törvény 157. §  
(2) bekezdés f) pont  

az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés  
figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés érdekében  
/ a szerződésből eredő igények 
elévülésétől (1 év) számított egy év 
után a szolgáltató az adatot 30 napon 
belül  
törölni köteles  

kezdő időpontja és időtartama, továbbá a  
letöltött és/vagy feltöltött adat terjedelme  
a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő  
adatok  

2003. évi C. törvény 157. §  
(2) bekezdés h) pont  

az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés  
figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés érdekében  
/ a szerződésből eredő igények 

elévüléséig (1 év)  

a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői  
szerződés felmondásának eseményei  

2003. évi C. törvény 157. §  
(2) bekezdés i) pont  

az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés  
figyelemmel kísérése a 
szerződésszerű teljesítés érdekében  
/ a szerződésből eredő igények 

elévüléséig (1 év)  

az előfizetők és felhasználók részéről igénybe  
vehető egyéb, nem távközlési szolgáltatásra,  
különösen annak számlázására vonatkozó  
adatok  

2003. évi C. törvény 157. §  
(2) bekezdés j) pont  

az előfizetői szerződés alapján 
igénybevett szolgáltatások díjának  
kiszámlázása és beszedése, illetve az 
előfizetői szerződés  
figyelemmel kísérése / a szerződésből 
eredő igények elévüléséig  
(1 év)  

Előfizető hozzájárulása szerinti szermélyes  előfizető hozzájárulása **  tudományos, közvélemény vagy 
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adatok   

 

 

 

 

 

 

piackutatás, valamint direktmarketing  
tevékenység folytatása céljából/az 
előfizető hozzájárulásának  
visszavonásáig, illetve a szerződés 

megszűnéséig  

közös adatállománnyal kapcsolatos 
adatkezeléshez  
jogszabályban előírt adatok  

 

 

 

 

 

2003. évi C. törvény 118. §  
(2) bekezdés és előfizetői hozzájárulás  

szolgáltatás elérhetővé tétele, az 
előfizetői szerződés teljesítésének  
az elősegítésére irányuló 
együttműködés, illetve az  
előfizetői szerződés figyelemmel 
kísérése a szerződésszerű  
teljesítés érdekében / a szerződésből 
adódó jogok és kötelezettségek  
elévüléséig  

Előfizető neve, e-mail címe lakcíme, nem  
természetes személy előfizető esetén a nem  
természetes személy neve, székhelye/telephelye,  
használó(k) neve, email-címe  

2003. évi C. törvény 160-161. §-ok és  
előfizetői hozzájárulás**  

Elektronikus címtár létrehozatala és 
működtetése céljából az  
előfizető hozzájárulásának 
visszavonásáig, illetve a szerződés  
megszűnéséig  

   

 

* Az előfizető/használó/kapcsolattartó személy a csillaggal jelölt hozzájárulását nem köteles megadni.  
** az előfizető hozzájáruló nyilatkozatának módosítására, illetőleg visszavonására az általános szerződési feltételek 2.2. 
pontja ad iránymutatást.  
*** A 2003. évi C. törvény 157.§ (3) bekezdése más törvény előírása esetén lehetővé teszi a táblázatban megnevezett, 
adatkezelésre nyitva álló időtartamoktól való eltérés lehetőségét.  
 
Adatfeldolgozó:  Pigge Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 10/a (Ügyfeleknek való számlázás) 

5.1.1. A Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai  

 

 A szolgáltató természetes személy előfizetői e-mail címét személyes adatként kezeli.  A szolgáltató jelen szabályzatban 
említett alkalmazottai, a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A szolgáltató 
szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak, és megbízásból még adatkezelést végző szervezetek 
alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és 
azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni. (1. sz. melléklet) 

Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az előfizető feltétlen hozzájárulását adja a jelen szabályzatban 
részletezett szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.  
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 A szolgáltatónak az előfizető személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés  
ellen.  
 Az előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó / jelszavak védelme érdekében. Az 
előfizető felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának , illetve 
jelszavának felhasználásával valósult meg.  
 A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a szolgáltatót nem terheli semmilyen 
felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az előfizető szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, 
illetve ha a szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.  
 

5.1.2.  A Szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata  
 
A Weyland-Yutani Kft. a személyes adatokat elsősorban az alábbiakban bemutatott tevékenységek kapcsán kezeli.  
 
Előfizetői szerződések megkötése, tárolása, őrzése  
 Az előfizetői szerződés megkötésének feltétele, hogy az előfizető a hatályos jogszabályi előírásokon alapuló általános 
szerződési feltételek 2.2. pontjában meghatározott személyes adatait a szolgáltató részére átadja.  
 Az írásbeli (papír alapú) előfizetői szerződések, illetve a szerződéses jogviszony kialakításával kapcsolatos egyéb 
szükséges dokumentumok (továbbiakban együttesen: “előfizetői szerződések”) eredeti és elektronikus másolati példányát a 
szolgáltató biztonságos helyen tárolja és őrzi.  
Az előfizetői szerződés írásbeli megkötése esetén a szolgáltató az előfizetői szerződésről elektronikus úton másolatot 
készíthet. A szolgáltató garantálja, hogy mind az eredeti, mind pedig az elektronikus másolati példányt csak az arra 
feljogosított alkalmazottak, továbbá a szerződések elektronikus másolatának elkészítésében és a biztonságos tárolásban, 
illetve őrzésben részt vevő megbízottai, részére teszi elérhetővé.  
 
Az ügyfelek adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja az ügyfelek előzetes tájékoztatása 

az adatkezelésről.  

Az adatvédelmi tájékoztatót alá kell íratni az ügyféllel, amennyiben személyes ügyintézésre kerül sor. Az aláírásra kerülő 

szolgáltatói szerződések mellékleteként szerepel az említett adatvédelmi tájékoztató. (2. sz. melléklet) 

 
5.1.3.  Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése  

 
A szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerét – megfelelő felhatalmazás esetén – a szolgáltató alkalmazottai, 
megbízottjai, illetve alvállalkozói csak egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után érhetik el. 
Az előfizető személyes adatait a szolgáltató a szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni ügyfélkapcsolati  
és számlázó rendszerében. A személyes adatok e kezelésének célja, hogy, a szolgáltató az általános szerződési 
feltételekben rögzített jogait gyakorolhassa és kötelezettségeit teljesíthesse. A szolgáltató e cél elérése érdekében 
alvállalkozói és megbízottai munkáját is igénybe veheti.  
Az előfizetői szerződés adatainak a szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében történő rögzítését követően a 
szolgáltató minden, az előfizető egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos 
ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak az előfizető személyes adataival történő azonosítást követően jogosult 
végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő 
bizonyosságot az előfizető nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a szolgáltató jogosult az 
ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek 
teljesüléséhez kötni.  
 
 Az előfizető a forgalmi adataira vonatkozó részletes információkat (forgalmazás kezdő időpontja és letöltött adatmennyiség) 
közvetlenül a szolgáltató internetes ügyfélszolgálatán, a http://ugyfelkapu.weyland-yutani.hu weboldalakon az előfizetéshez 
tartozó bejelentkezési azonosító és jelszó megadása után érheti el.  
 

5.1.4.  Szerződésmódosítás  
 

 A szolgáltató az előfizetői szerződés adatainak módosítását a szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében 
történő rögzítését követően csak az általános szerződési feltételek 2.2. pontjában részletezett azonosítás után jogosult 
végrehajtani.  
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 Az azonosítást követően a szóban történő szerződésmódosítást is a szolgáltató az előfizető e-mail címén visszaigazolja.  
Az előfizető az általános szerződési feltételek 2.2. pontjában leírt adatok rendelkezésre bocsátása mellett bármikor indoklás  
nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait.  
 

5.1.5.  Reklamációkezelés / Hibabejelentés  
 
Ügyfélpanaszok felvételének módja:  

- zárt webes felületen, csak meglévő ügyfelek részére elérhető. 

- telefonos: (adatfelvétel hangrögzítéssel történik. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, anyja neve, 

sz. ig. szám, szül. hely, idő) 

- személyesen, 

- e-mailben.  

A panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelésekre külön adatvédelmi tájékoztató készül, mely elhelyezésre kerül az 

ügyfélszolgálaton, honlapon, illetve a telefonos hangrögzítések során, így az ügyfelek előzetes tájékoztatása megtörténik. (4. 

sz. melléklet) 

A szolgáltató a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban az 
általános szerződési feltételek 2.2. pontjában részletezett azonosítást követően általában telefonon, míg elektronikus úton 
(e-mailen) és írásban az előfizetőnek a szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében nyilvántartott egyedi 
azonosító számán rögzített e-mail címén vagy levelezési címén folytatja. A szolgáltató elsősorban az előfizető által a 
szolgáltatóhoz való forduláskor használt e-mail címet vagy levelezési címet használja a válaszadásra, ha azt az előfizetőnek 
a szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében nyilvántartott egyedi azonosító számán rögzített e-mail címével 
vagy levelezési címével azonosnak találja. Amennyiben ez nem áll fenn, úgy a szolgáltató kizárólag az előfizetőnek a 
szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében nyilvántartott egyedi azonosító számán rögzített e-mail címére vagy 
levelezési címére adja meg a reklamációval kapcsolatos szolgáltatói tájékoztatást.  
 

5.1.6.  Közös adatállomány (Fekete lista)  
 

A szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a 2002. évi 
XL. törvény (továbbiakban: “Hkt”) 15. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés 
megtagadásának céljából jogosult az előfizető nevét, az azonosításához szükséges, a Hkt. 59. § (2) bekezdésének a), illetve 
c) pontja szerinti adatokat, valamint az adatátadásnak indokáról szóló tájékoztatást más távközlési szolgáltatónak átadni, 
illetőleg azzal az adattartalommal közös adatállományt létrehozni.  
Az előfizető adatai a Hkt.15. § (2) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, illetőleg abban az esetben adhatók át, 
illetve kerülhetnek be a közös adatállományba, ha  

- számlatartozás vagy egyéb kötelezettségszegés miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás 
igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben felfüggesztette, vagy számlatartozása 
miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az előfizető 
tartózkodási helye ismeretlen, vagy 
 

- az ajánlattevő, illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére 
törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy 
érvénytelen).  
 

Az adatállományból adatot a távközlési szolgáltató, illetve a Hkt. 59. § (5) bekezdésben foglalt szerv, illetve hatóság 
kizárólag a jelen pont szerinti célra igényelhet..  
17. A közös adatállományban való megjelenést követően a szolgáltató a személyes adatokkal történő azonosítást követően 
a közreműködő távközlési szolgáltató kérésére a 250/2001.  
(XII.18.) Kormányrendeletben foglalt feltételek teljesülése mellett a nyújtott szolgáltatást korlátozhatja vagy szüneteltethe ti.  
 

5.1.7. Előfizetői címtár  
 

 A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben előfizetői címtárat hozzon létre és működtessen szolgáltatása minőségének 
emelése érdekében. A címtárban valamennyi előfizető alapadatai (név, lakcím, e-mail cím, nem természetes személy 
előfizető esetén a nem természetes személy neve, székhelye/telephelye, használó(k) neve, email-címe) szerepelnek és a 
címtárban a keresés ez alapján történhet. A címtárban való megjelenés nem kötelező, az előfizető kérésére díjmentesen 
kimaradhat belőle, nyilatkozatát bármikor, a fentebb leírt adatok rendelkezésre bocsátásával történő azonosítását követően 
megváltoztathatja. Amennyiben az egyéni előfizető a címtárban való megjelenéshez hozzájárul, és nem kívánja, hogy a 
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személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból más cégek/vállalkozások címlistáikban szerepeltessék, kérheti, hogy a 
szolgáltató a címtárban feltüntesse, hogy a személyes adatai nem használhatók fel közvetlen üzletszerzési célra. A 
szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy védje a címtárból történő lekérdezések biztonságát, az adatok 
letöltését megakadályozza, azonban a nyilvánosságra hozott adatok más célú felhasználását nem tudja megakadályozni 
még abban az esetben sem, ha előfizető kérésére a szolgáltató a címtárban az adatai mellett feltüntette, hogy az adatai 
közvetlen üzletszerzési célra nem használhatók fel. Szolgáltatót ebben az esetben, nem terheli kárfelelősség más 
cégek/vállalkozások közvetlen üzletszerzésére irányuló megkereséseivel összefüggésben.  
 

5.1.8. Egyebek  
 

Az előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, 
fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és 
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.  
Az adatkezelés időtartamának lejártával az előfizető személyes adatait a szolgáltató az érintettel történő beazonosítást a 
továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles. 
 

5.2. Személyügyi adatkezelés 
 
A munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbiak szerint jár el a társaság: 

Az adatok csak a Mt. szerinti adatkörben különös tekintettel a 2012. évi I. tv 10-11 §-ára tekintettel kezelhetők. 

adatkezelés célja: a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése 

kezelt adatok köre: munkavállalók személyes adatai 

 Munkavállaló neve; 

 Munkavállaló születési neve; 

 Születési helye; 

 Születési ideje; 

 Anyja születési neve; 

 Lakóhely; 

 Tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől); 

 Adóazonosító jele; 

 Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám); 

 Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén); 

 Személyi igazolvány száma; 

 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; 

 Folyószámla száma; 

 Végzettséget igazoló okmány másolati példánya; 

 Fénykép. 
 

adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény Mt. 10 § (1) és (3) bekezdés, valamint 11§ (1) és (2) bekezdés. 

adattárolás határideje: más hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő. 

adatfeldolgozó:   Continental Danubia Kft.(bérszámfejtés) Pécs, Alkotmány u. 42. , Gyurka László 

 

A Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és 

kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény) 

Munkavállalók adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja a munkavállalók előzetes 

tájékoztatása az adatkezelésről. (3. sz. melléklet) 

Tájékoztató aláírásra kerül a munkavállalók által. 
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Személyügyi terület adatkezelésének jogalapja minden esetben más jogszabály. Az adatkezelés időtartama az adott 

területre vonatkozó jogszabályok által meghatározott. (Pl. SZJA törvény Mt.) 

A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett adatkezelések során minden 

esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nyomtatványba be kell emelni szövegszerűen – az érintett kifejezett 

hozzájárulását, az adatkezelés céljának és várható időtartamának megjelölésével. 

5.2.1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatai  

Az adatkezelés célja: A jelentkezők felvétele és a felvett munkavállalókkal a munkaszerződés megkötése.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.  

A kezelt adatok köre: Név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép.  

Az adatkezelés időtartama: az adatok felvételétől számított 2 év 

 

5.3. Kamerafigyelés 

Kamerafigyelés egy telephelyen van, rögzítésre kerülnek a felvételek, de nem kerülnek továbbításra. Saját szerveren tárolják 

a felvételeket, melyeket csak az ügyvezető lát. 

 

adatkezelés célja: vagyonvédelmi őrzés. 

kezelt adatok köre: érintett neve, képmása 

adatkezelés jogalapja: 2005. évi CXXXIII. törvény 23§ (1) bekezdés 

adattárolás határideje: a rögzítéstől számított 90 napig. 

Kamerafigyelésről a 2011. évi CXII. Tv-nek megfelelő tájékoztató tábla készült. 

(5.sz. melléklet) 

5.4. Hátralékkezelés 

Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy 
a szolgáltató jogosult a szükséges személyes adatokat alvállalkozójának és megbízottjának előfizető azonosítás és/vagy 
követelés-érvényesítés céljából adatkezelés céljából átadni.  
 

adatkezelés célja: adatkezelő szolgáltatási területén ügyfél adatok kezelése, hátralékkezelés céljából. 

kezelt adatok köre: név; leánykori név; anyja neve; születési hely; születési idő; állandó lakhely; telefonszám; levelezési 

cím. 

adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII törvény 6§ (1) b pontja 

adattárolás határideje: a szerződés megszűnésétől számított 5+1 év. 

adatfeldolgozó: Credit Express Kft. 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. 

 

5.5. Piackutatás, marketing célú adatkezelés 
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adatkezelés célja: adatkezelő szolgáltatási területén a ügyfél adatok kezelése, piackutatás és marketing tevékenység 

céljából. 

 

kezelt adatok köre: név; leánykori név; anyja neve; születési hely; születési idő; állandó lakhely; telefonszám; levelezési 

cím, email cím 

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzáárulása 

adattárolás határideje: adatközléstől számított 2 év.  
 

adatfeldolgozó:  

Az előfizető hozzájárul ahhoz, hogy személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltató tudományos, közvélemény vagy 
piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett 
harmadik személyek számára továbbítsa. Az előfizető ezen hozzájárulását az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy 
szóban az általános szerződési feltételek 2.2. pontjában részletezett azonosítást követően feltétel nélkül bármikor 
módosíthatja, vagy visszavonhatja.  

5.6.  A weyland-yutani.hu honlap látogatóinak adatai 

 

adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések 

megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az. információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg 

meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. 

adatkezelés időtartama:  az adatközléstől számított 2 év. 

 

A weyland-yutani.hu honlappal kapcsolatos szabályokat külön dokumentum szabályozza, mely a honlapon 

hozzáférhető. 

6. Személyes adatok felhasználása statisztikai célra 

 

A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Központi Statisztikai 
Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.  
A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai 
célra kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza 
meg. 

7. Adatfeldolgozás 

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók köre folyamatosan változik. Az adatkezelő az adatfeldolgozók személyéről 
tájékoztatást ad.  
Az Adatkezelő az adatfeldolgozók személyét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett 
adatvédelmi nyilvántartásba bejelenti. Az adatfeldolgozók az 5. pontban szerepelnek az egyes adatkezelési folyamatoknál. 
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8. Érintettek jogai és érvényesítésük 
 

8.1. Adatok törlése 
 

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az 
érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogviszony létesítésének, fenntartásának 
feltétele, erről, és a várható következményekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.  
Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az 
Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az 
Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja. 
 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha  

a) kezelése jogellenes;  
 

b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);  
 

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem 
zárja ki;  
 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;  
 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen elrendelte.  
 

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme hiányában az 
Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig 
nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.  
 

 
8.2. Tájékoztatáshoz való jog 

 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az érintett tájékoztatást elsősorban az ügyfélszolgálattól, ennek 
eredménytelensége esetén az adatvédelmi felelőstől kérhet.  
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az érintettek az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjanak az adatkezelés 
részleteiről.  
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó ál tal 
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről 
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még 
nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az 
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.  
Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az 
érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a 
jogorvoslati lehetőségekről. 
 

8.3. Helyesbítéshez való jog 
 

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a 
helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről 
tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is 
kezdeményeznie kell. 
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8.4. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 
 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
 

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
 

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; valamint 
 

 törvényben meghatározott egyéb esetben. 

9.  Jogorvoslat 

 

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás iránti kérelmét az adatvédelmi felelőshöz nyújthatja be.  
Adatvédelmi felelős:  Scheffer Zoltán  
                         ügyvezető 
              72/526703 
 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, 

közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 15 napon belül írásban 
közli az elutasítás indokait. 
 
Az adatkezelő  az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az 

adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapíto tta. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen Az adatvédelmi Hatósághoz fordulhat.  

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 

másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

  
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

 
10. Belső adatvédelmi felelős 
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Belső adatvédelmi felelős 
 

Adatkezelő köteles adatvédelmi felelős kinevezésére. Az Adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős eljár a jelen 
Szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben.  
Az érintettek a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi kérdésben fordulhatnak a belső adatvédelmi felelőshöz. A 
belső adatvédelmi felelős:  
 

a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az 
érintettek jogainak biztosításában; 
  

b) ellenőrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;  
 

c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére 
hívja fel az Adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;  
 

d) gondoskodik a belső Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről;  
 

e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;  
 

f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.  
 

Az Adatkezelő a belső adatvédelmi felelős elérhetőségét közzéteszi. A belső adatvédelmi felelőshöz bármely érintett 
fordulhat. 
 

11. Ellenőrzés 

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását az adatkezelőnél 
adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni. 

Az adatkezelőnél a kezelt adatok ellenőrzését a belső adatvédelmi felelős évente egyszer ellenőrzi. 

 
 

12.  Záró rendelkezések 

 

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv., és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Jelen szabályzat 2013. január 01-én lép hatályba. 


